h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันจันทรที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
----------------------------------------ผูม าประชุม
๑. รองศาสตราจารยสุวัจน
ธัญรส
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารยเสาวภา
อังสุภานิช
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยสายัณห
สดุดี
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารยไพบูลย
ธรรมรัตนวาสิก
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารยอําพร
วิริยโกศล
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารยสุนียร ัตน
ศรีเปารยะ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยยุพาภรณ
อุไรรัตน
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ
ทองหนูนุย
กรรมการ
๙. รองศาสตราจารยจรูญ
เจริญเนตรกุล
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ
พรอมพุทธางกูร
กรรมการ
๑๒. นายโกสินทร
ทีปรักษพันธ
กรรมการ
๑๓. นายพิทักษ
สถิตวรรธนะ
เลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยประดิษฐ
มีสุข
๒. ผูชวยศาสตราจารยกันทริน
รักษสาคร
๓. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ
พรหมใหม
๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรกั ษ
สงรักษ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
- เมื่อคณะกรรมการบริห ารบัณฑิตศึ ก ษามาครบองค ป ระชุม ประธานกลาวเป ดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
- ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ป ๒๕๖๒
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจําป ๒๕๖๒
ครั้งที่
วันประชุม
ครั้งที่
วันประชุม
๑ วันจันทรที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
๗ วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒ วันจันทรที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๘ วันจันทรที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓ วันจันทรที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๙ วันจันทรที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
๔ วันจันทรที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
๑๐ วันจันทรที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
๕ วันจันทรที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๑ วันจันทรที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๖ วันจันทรที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๒ วันจันทรที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝายเลขานุก าร ไดสรุปมติก ารประชุมคณะกรรมการบริห ารบัณฑิตศึก ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อ จันทรที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศรีวิชัย อาคารสํานัก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมือ่ วันจันทรที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ขอมูลเพิม่ เติมกรณีแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ดร.กนกรัตน รัตนพันธุ สาขาวิชา
การจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดวยสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดแตงตั้ง ดร.กนกรัตน รัตนพันธุ เพื่อเปนอาจารย
ที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธห ลัก ของนายทวีศัก ดิ์ สุ วรรณจันทร นัก ศึก ษาระดับ บัณฑิตศึก ษา ในคราวประชุม ครั้ง ที่
๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรที่ ๕ พฤศจิกายน ๕๒๖๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจ ารณาเรื่องขอความกรุณาทบทวนการ
แตงตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ที่ประชุมไดพิจารณา และมี
ขอเสนอแนะใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ ดร.กนกรัตน รัตนพันธ
ในประเด็นตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังตอไปนี้
๑. ผลงานวิจัยตีพิมพ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหดําเนินการแนบบทความฉบับสมบูรณ
๒. บทความวิจัยตีพิมพ ป ค.ศ. ๒๐๑๕ เปนสวนหนึง่ ของวิทยานิพนธหรือไม
๓. บทความวิจัยตีพิมพ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหดําเนินการแนบหนังสือตอบรับการตีพิมพ
- หากมีเอกสารครบถวนใหดําเนินการแตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
มติที่ประชุม ไมเห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
จากการตรวจสอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตรประจํ าคณะ ผลปรากฏว า ดร.กนกรั ต น
รัตนพันธุ มีคุณสมบัติทั้ง ๓ ประเด็นตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคขอเสนอขอมูลเพิ่มเติม กรณี
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ดร.กนกรัตน รัตนพันธุ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลําดับ
๑.

การประชุมครั้งที่

๒.

เรื่อง/มติที่ประชุม
๓.๑ พิจารณาเรื่องขอความกรุณาทบทวนการแตงตั้ง
ประธานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรและสิง่ แวดลอม
มติที่ประชุม ไมเห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
๔.๒ แจงผลการจัดโครงการสัมมนาอาจารยผูรบั ผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ

๗/๒๕๖๑
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓.

ผูรับผิดชอบ

เลขานุการ
๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง จํานวน ๒ ราย
ดังนี้
๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว
๒. นางสาววัลภา เหลือแหล
มติที่ประชุม รับทราบ และใหอาจารยทปี่ รึกษาชี้แจง
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ จากเดิม ในโครงรางวิทยานิพนธกับ
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธในชวงที่มีการสอบไมตรงกัน

ผลการดําเนินงาน
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๖
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๕
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๖
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๗
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๗
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลําดับ
๔.

๕.

๖.

๗.

การประชุมครั้งที่

เรื่อง/มติที่ประชุม
๔.๔ แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว
๒. นางสาววัลภา เหลือแหล
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑ พิ จ ารณาเรื่ อ งขออนุ มั ติ เ ปลี่ ยนแปลงอาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายนินทรพัทธ พรหมฤทธิ์
๒. นางสาวปยพร ฤทธิ์ทอง
๗/๒๕๖๑
มติที่ประชุม ไมอนุมัติทั้ง ๒ ราย เนื่องจากอาจารยที่
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๐.๓.๓ (๒)
๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางพิมพอักษร แกวภักดี
๒. นางสาวเปมิกา เมืองคํา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ของนางวิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๗
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๖
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลขานุการ
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๕
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๕
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลําดับ
๘.

๙.

การประชุมครั้งที่

เรื่อง/มติที่ประชุม
๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ของนายสุชาติ ไกรสุรสีห
๗/๒๕๖๑
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู สาขาวิชาสัตวศาสตร ของนายฐิตพิ งษ
นกแกว
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ผูรับผิดชอบ

เลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๖
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
แจงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะแลว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๓/๑๕๘๗
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ

๔.๒ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ดวย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินการสอบ
วิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงคขอแจงผลการสอบวิทยานิพนธ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายสมศักดิ์ พรมศรี
๒. นายโสภณ สุทธิโพธิ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ ของดรับนักศึกษา จํานวน ๓ สาขาวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ
สาขาวิชาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ นั้น
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีความประสงคของดรับนักศึกษา จํานวน ๓ สาขาวิชา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- ใหปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบแตงตั้งอาจารยประจํา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดั บ อุด มศึก ษาแหง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กํา หนดใหส ถาบันอุด มศึก ษามีก ารพัฒ นาหลัก สูตรอยางตอเนื่อง เพื่อให ทุก หลัก สูตรมีก าร
ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา เพื่อใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบแตงตั้ง อาจารยป ระจํา หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ
๒. ผศ.ดร.วีราวรรณ มารังกูร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. ผศ.ดร.วีราวรรณ แกไขปที่จบ ระดับปริญญาเอก จาก “2017” เปน “2560”
๒. ตรวจสอบความถูกตองของคุณวุฒิการศึกษา ผศ.ดร.วีราวรรณ มารังกูร
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจ ารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุร กิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ของนายตรัยตาล กาฬวงศ ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหม โดยใชชื่อเรื่องเดิม
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
๓. ปรับรูปแบบการเขียน Concept Paper ใหถูกตอง โดยอาจารยทปี่ รึกษาตองตรวจสอบความ
ถูกตอง
มติที่ประชุม ไมอนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๓ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ของนายตรัยตาล กาฬวงศ ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหม โดยใชชื่อเรื่องเดิม
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
๓. ปรับรูปแบบการเขียน Concept Paper ใหถูกตอง โดยอาจารยทปี่ รึกษาตองตรวจสอบความ
ถูกตอง
มติที่ประชุม ไมอนุมัติ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. ปรับแกชื่อเรื่องใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดของการวิจัย ในเอกสารเชิง
หลักการ (Concept paper)
๒. ปรับแกแบบสอบถามใหสอดคลองกับตัวแปรที่นําเสนอเขามาใหม
มติที่ประชุม ไมเห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
และเสนอเขาที่ประชุมอีกครั้ง
๕.๔ พิจารณาเรื่องขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นางสาวนฤมล ทองกอบสม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ดังนี้
เดิม
- Operation Efficiency of Small and Medium Enterprises in Rubber Wood Business,
Songkhla Province
ใหม
- Operational Efficiency of Small and Medium Enterprises in Rubber Wood
Business, Songkhla Province
๒. ปรับแกเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๕ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นางสาวขวัญใจ เศรษฐชวย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๖ พิจารณาเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดว ย นางวิ ไลพร ฟุ ง เกี ยรติ ไพบู ล ย นัก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ มหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช า
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดขอสอบวิทยานิพนธในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๕.๗ พิจารณาเรื่องการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร
ดวย วาที่ ร.ต.ฉัตรชัย ศรีเพิ่ม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว
คณะเกษตรศาสตร ขอสงแบบฟอรมดังนี้
๑. ขอมูลการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
๒. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๓. แบบขอสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
๔. แบบสํารวจกอนสําเร็จการศึกษา (Exit Survey)
๕. แบบตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๘ พิจารณาเรื่องการรักษาสภาพการเปนนักศึกษาเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน ในภาค
การศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นักศึก ษาบริห ารธุร กิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุร กิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไดขอรัก ษาสภาพการเปนนักศึกษา ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน ในภาคการศึก ษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑
เนื่องจากนักศึกษาอยูระหวางทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขอขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ๒ ภาคการศึกษาติดตอกัน
ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. นักศึกษาวิทยานิพนธ จํานวน ๘ ราย ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสนักศึกษา
157705642002-5
157705642017-3
157705642023-1
157705642030-6
158705642002-4
158705642004-0
158705642008-1
158705642020-6

ชื่อ – สกุล
นางสาวขนิษฐา แกวรัตนะ
นางวิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย
นางสาวเดือนนภา โพธิ์สุการ
นางสาวจิตราภรณ ชวยทุกข
นางสาวกัญญภาสกรณ พรอัครเศรษฐ
นางสาวขวัญใจ เศรษฐชวย
นายตรัยตาฬ กาฬวงศ
นายวัชรินทร สงสังข

๒. นักศึกษาการคนควาอิสระ จํานวน ๑๔ ราย ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รหัสนักศึกษา
157705642004-1
157705642013-2
157705642020-7
157705642024-9
157705642028-0
158705642006-5
158705642012-3
158705642013-1
158705642014-9
158705642018-0
158705642021-4
158705642024-8
158705642027-1
158705642028-9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ชื่อ – สกุล
นางสาวณัฐวรรณ ขวัญแกว
นางสาวพลอยไพลิน บุตรแสงดี
นางสาวสุทธาทิพย บุญเรือง
นายกรธัช สรกิจศักดา
นางสาวกรขนก อุนินทะโร
นางสาวจริยา คําสุวรรณ
นายนพปพน พรหมเทพ
นางนิภาวรรณ จันแดง
นางสาวนิศารัตน เสนนนท
นางสาวมนฤดี มณีโชติ
นางสาววาทิณี นุยแนบ
นางสาวอัจติมา อาจหาญ
นางสาวเบญจรัตน ไชยสุริยา
นางสาวโฉมลักษณา สุวรรณกาญจน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ชีแ้ จงชื่อเรื่องวิทยานิพนธที่เปลี่ยนไปจากเดิมในโครงรางวิทยานิพนธกับชื่อเรื่องวิทยา
นิพนธในชวงที่มีการสอบไมตรงกัน
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ แจงผลการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
จํานวน ๒ ราย คือ นางกัญญารัตน รักษาแกว และนางสาววัลภา เหลือแหล มติที่ประชุม รับทราบ และใหอาจารย
ที่ ป รึ ก ษาชี้ แจงชื่ อ เรื่ องวิ ท ยานิ พนธ จากเดิ ม ในโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ กั บ ชื่ อ เรื่ อ งวิ ท ยานิ พนธ ในช ว งที่ มี
การสอบไมตรงกัน
คณบดีคณะเกษตรศาสตร ไดชี้แจงชื่อเรื่องวิทยานิพนธที่เปลี่ยนไปจากเดิมในโครงรางวิทยานิพนธ
กับชื่อเรื่องวิทยานิพนธในชวงที่มีการสอบไมตรงกัน ดังนี้
๑. นางกัญญารัตน รักษาแกว ชื่อเรื่องเดิม การใชน้ําหมักชีวภาพในการเลี้ยงไขน้ําและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของไขน้ํา สาเหตุการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานพนธเนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใชในการทําวิจัย
๒. นางสาววัลภา เหลือแหล ชื่อเรื่องดิม ศักยภาพในการเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางของสาหราย
สีแดงน้ําจืด Caloglossa beccarii De Toni สาเหตุการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธเนื่องจาก คําวา
“เวชสําอาง” มีความหมายรวมไปถึงเครื่องสําอางและตองมีผลในการรักษาทางการแพทยดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.
นางสาวภัสธนมนท เลาหสกุล
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

